JEGYZİKÖNYV
amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
Közgyőlésének 2008. augusztus 29. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület
munkaszervezetének székhelyén tartott ülésérıl.
A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem)
A Közgyőlés ideje: 2008. augusztus 29., 10.00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Kiss István az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, és a Közgyőlési ülést – az
Igazgató 15 perces indokolt késedelmét megvárva – 10:15 órakor megnyitotta. Az ülés
megnyitását követıen az Elnök a jelenlévıket számba vette és megállapította, hogy az
Egyesület tagjai – a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány, KırösVölgye Alapítvány, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. és a TITANIUM Kft. kivételével –
megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerően összehívott Közgyőlés
határozatképesen összeült.
Babák Mihály társelnök rövid úton jelezte, hogy Szarvas Város Önkormányzata tag
képviseletében a Közgyőlés ülésére késve érkezik.
A megjelentek egyhangúan felkérték levezetı elnöknek Dr. Kiss István elnököt, a
jegyzıkönyv vezetıjének Fölk Renáta projektmenedzsert, a DA-RIÜ Khe. munkavállalóját,
a jegyzıkönyv hitelesítıinek Dr. Mogyorósi Pétert, az Ellenırzı Bizottság elnökét és
Molnár János gazdasági-mőszaki fıigazgatót, a Kecskeméti Fıiskola tag meghatalmazott
képviselıjét. Dr. Mogyorósi Péter az Ellenırzı Bizottság elnöke jelezte, hogy nem tudja
biztosítani jelenlétét az ülés teljes idıtartamában, ezért Dr. Kiss István elnök Dr. Mogyorósi
Péter helyett elsı jegyzıkönyv hitelesítınek Gyenizse Pált a Griffsoft Zrt. tag képviselıjét
javasolta.
A felkért személyek a felkérést elfogadták, és a jelenlévık Dr. Kiss István felkérésére
kézfeltartással meghozták a következı határozatot:
12/2008. (VIII.29.) számú közgyőlési határozat
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlése 100%-os
szavazati arányban elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Kiss István elnököt az ülés
levetı elnökének, Gyenizse Pált a Griffsoft Zrt. tag képviselıjét és Molnár Jánost a
Kecskeméti Fıiskola meghatalmazott képviselıjét az ülésrıl készített jegyzıkönyv két
hitelesítıjének, Fölk Renáta projektmenedzsert, az egyesület munkavállalóját pedig
jegyzıkönyvvezetınek megválasztja.
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A jelenlévık a közgyőlési ülés meghívójában korábban tájékoztatást kaptak a Közgyőlés mai
ülésének napirendi pontjairól, amelyet Dr. Kiss István elnök javasolt kiegészíteni az
utalványozási rend felülvizsgálatára irányuló napirendi ponttal. A jelenlévık Dr. Kiss István
javaslatát egyhangúan elfogadták.
Dr. Kiss István kérésére a jelenlévı tagok a napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatosan
meghozták a következı határozatot:
13/2008. (VIII.29.) számú közgyőlési határozat
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlése 100%-os
szavazati arányban elfogadja a jelen ülésre meghirdetett napirend kiegészítését az
utalványozási rend felülvizsgálatára vonatkozó napirendi ponttal.
A meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatosan több tag tiltakozását fejezte ki arra
tekintettel, hogy az azok megvitatásához szükséges elıterjesztési anyagok áttanulmányozására
nem volt lehetıség. Ezzel kapcsolatosan Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy az
elıterjesztési anyagok szakmai és technikai elıkészítése elhúzódott, ezért azokat csak
jelenleg, nyomtatott formában tudja átadni a jelenlévık számára; ezt követıen Fölk Renáta
jegyzıkönyvvezetı az elıterjesztési anyagokat a jelenlévıknek kiosztotta. A jelenlévı tagok
egyetértettek abban, hogy mivel az eredeti napirendi pontokra vonatkozó elıterjesztési
anyagokat elızetesen áttanulmányozni nem tudták, azokról a jelenlegi ülésen nem kívánnak
határozatot hozni; ugyanakkor az Egyesület eddigi tevékenységére, valamint a közbeszerzésre
vonatkozó napirendi pontokról az Igazgatótól személyes tájékoztatást kérnek.
Dr. Kiss István felkérésére a jelenlévık a napirendi pontok tárgyában kézfeltartással
meghozták a következı határozatot:
14/2008. (VIII.29.) számú közgyőlési határozat
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlése 100%-os
szavazati arányban úgy határozott, hogy az utalványozási rend felülvizsgálatára irányuló
napirendi ponttal kiegészített, alábbi napirendi pontokkal kapcsolatos szavazást és
határozathozatalt a legközelebbi Közgyőlési ülésre elnapolja:
(i)
beszámoló az Egyesület eddigi tevékenységeirıl, ennek keretében
• beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése
érdekében tett lépésekrıl;
• beszámoló az Egyesület mőködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése
érdekében tett lépésekrıl és az ezek végrehajtását biztosító szerzıdések
megkötésérıl;
(ii)
beszámoló a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott
feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseirıl, ennek keretében
• a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkaterv szerinti feladatok végrehajtásának
elıkészítése;
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• a munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges jogszabályok
hátterének áttanulmányozása;
• belsı felelısök kijelölése a feladatok ellátására;
• operatív feladatok megtervezése;
• közbeszerzés;
• utalványozási rend felülvizsgálata, pénzkezelési szabályzat kiegészítése;
• tisztségviselık díjazásának megvitatása;
(iii) beszámoló a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), 2008. július 29-én
Egyesületünknél tett látogatásáról;
(iv)
egyebek.
A Közgyőlés felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy gondoskodjon a Közgyőlés
Alapszabály által megengedett lehetı legrövidebb idın belüli összehívásáról.
Ezt követıen Dr. Kiss István elnök felkérte Dr. Molnár István igazgatót, hogy kezdje meg
személyes tájékoztatását az Egyesület eddigi tevékenységére, valamint a közbeszerzésre
vonatkozó kérdésekrıl.
Dr. Molnár István az Egyesület eddigi tevékenységével kapcsolatosan röviden
tájékoztatást nyújtott arról, hogy – az Egyesület Elnökségének határozata alapján – az
Egyesület munkaszervezetében 1 fı irodavezetıi és 5 fı projektmenedzseri munkakör
betöltésére került sor; valamint az Egyesület mőködését, és a Dél-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség feladatainak ellátását elısegítı tárgyi, informatikai és adminisztratív
feltételek mára már biztosítottak, az ehhez szükséges szerzıdések megkötésre kerültek. Dr.
Molnár István igazgató elmondta, hogy a DA-RIÜ_07 projekt indítási szakaszában a projekt
részfeladatainak megvalósítására cselekvési terv kidolgozására került sor, amelynek keretében
pontosan meghatározták az elvégzendı tevékenységeket, az ahhoz tartozó idıbeli ütemezést,
valamint az egyes feladatok végrehajtásáért felelıs munkaszervezeten belüli személyeket. Dr.
Molnár István jelezte, hogy a munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges
jogszabályi háttér áttanulmányozásának körében a munkaszervezet megvizsgálta a
közbeszerzési jogszabályok alkalmazásának kérdését.
Dr. Kiss István – Dr. Molnár István javaslatára – a közbeszerzéssel kapcsolatos jogi
szabályozás ismertetése céljából átadta a szót Dr. Tóth Zsófia projektmenedzsernek, az
Egyesület munkavállalójának. Dr. Tóth Zsófia átvette a szót, és elmondta, hogy a
közbeszerzési szabályok vizsgálatára azért volt szükség, mert Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatallal mint támogató hatósággal, a DA-RIÜ07 projekt támogatása tárgyában
a megkötött támogatási szerzıdés egyértelmően rögzíti, hogy a kedvezményezett köteles
betartani a közbeszerzési törvény reá vonatkozó szabályait, és ennek elmaradása vagy hiánya
a támogatási szerzıdés felmondásához, adott esetben a támogatási összeg visszafizetéséhez
vezethet. Tájékoztatást adott arról, hogy a munkaszervezet munkatársai eddig vizsgálták az
Egyesület közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásának és besorolásának kérdését; a
közbeszerzési törvény egybeszámításra vonatkozó szabályait; valamint a közbeszerzési
alapelvekre és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.
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Dr. Tóth Zsófia elmondta, hogy a vizsgálat során a munkacsoport több alkalommal telefonon
konzultált a Közbeszerzések Tanácsa jogi csoportjának munkatársaival; ugyanakkor jelezte,
hogy az ilyen konzultációk során a felmerülı kérdések általános jellegő megvitatására van
lehetıség, és a Tanács egyedi ügyekben állásfoglalást vagy kötelezı érvényő iránymutatást
nem ad, illetve nem adhat.
Ezt követıen Dr. Tóth Zsófia részletesen ismertette a közbeszerzésre vonatkozó törvényi
szabályokat a közbeszerzésrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)
alapján.
Dr. Tóth Zsófia elmondta, hogy elsısorban tisztázni szükséges az Egyesület Kbt. hatálya
alá tartozását és törvény szerinti besorolását. A munkacsoport vizsgálatának eredménye
szerint az Egyesület klasszikus ajánlatkérıi minıségét a Kbt. 22.§ (1) bekezdés i.) pontja
alapozhatja meg. A hivatkozott rendelkezés szerint klasszikus ajánlatkérı az a jogi személy,
amelyet közérdekő, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegő tevékenység folytatása céljából
hoznak létre, illetıleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha egy vagy több klasszikus
ajánlatkérınek minısülı szervezet, illetıleg az Országgyőlés vagy a Kormány meghatározó
befolyást képes felette gyakorolni, vagy mőködését többségi részben egy vagy több klasszikus
ajánlatkérınek minısülı szervezet (testület) finanszírozza. Az Egyesület esetében a jogi
személyiség és a közérdekő tevékenység fennállása nem kétséges; és mivel az utóbbi két
feltétel vagylagosan is megvalósulhat, ezeket a munkacsoport egyenként vizsgálta.

A meghatározó befolyás fogalmát a Kbt. értelmezı rendelkezései tartalmazzák. Ennek
vizsgálata körében a munkaszervezet nyilatkozattételre kérte fel a tagokat az egyes tagok
klasszikus ajánlatkérıi minıségére, illetve a Kbt. hatálya alá tartozására vonatkozóan. Dr.
Tóth Zsófia tájékoztatásként elmondta, hogy a Tagok közül – beleértve a jelen Közgyőlésen
csatolt nyilatkozatokat is – összesen tizenegyen csatolták nyilatkozataikat, amelyek alapján
megállapítható, hogy kilenc tag nem minısül klasszikus ajánlatkérınek. Eszerint a klasszikus
ajánlatkérınek minısülı tagok a szavazatok többségével nem tudnak rendelkezni, így a
többségi befolyásra vonatkozó törvényi feltétel nem valósul meg.
Dr. Tóth Zsófia ismertetette, hogy a többségi mőködési finanszírozásra vonatkozó
vagylagos feltétel vizsgálatakor elsıdlegesen tisztázni kellett, hogy a DA-RIÜ Khe. esetében
a mőködés többségi finanszírozására vonatkozó törvényi feltételt, vagy a Kbt. szerinti
támogatott szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek során a
munkacsoport vizsgálta, hogy a DA-RIÜ Khe. sajátosságait figyelembe véve a klasszikus
ajánlatkérıi minıséget megalapozó többségi mőködési finanszírozásra vonatkozó, vagy a
támogatott szervezetekre vonatkozó jellemzık a dominánsabbak. Az elhatárolás kérdése a
DA-RIÜ Khe. mőködésének sajátosságaiból, azaz abból ered, hogy a Dél-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség, ezáltal a DA-RIÜ Khe. feladatainak ellátását és mőködését a Nemzeti
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Kutatási és Technológiai Hivatal támogatási szerzıdés alapján, teljes egészében állami
költségvetési forrásból támogatja.
A Kbt. értelmében a támogatott szervezetek Kbt. hatálya alá kerülését az alapozza meg,
hogy a beszerzéseit EU-s és/vagy költségvetési forrás közvetlenül támogatja; ezek a
szervezetek nem minısülnek ajánlatkérınek. Ugyanakkor a Kbt. iránymutatást ad arra nézve,
hogy a mőködés többségi részben való finanszírozásának esetét a költségvetési év elején, az
adott évre tervezetten és az összes várható bevételhez viszonyítva kell becsülni és
megállapítani. A munkacsoport ebben a kérdésben konzultált a Közbeszerzések Tanácsának
jogi csoportjával, ahol azon szakmai véleményt erısítették meg, hogy ha a költségvetési
támogatás teljes mértékben magát a DA-RIÜ Khe. mőködését finanszírozza, a klasszikus
ajánlatkérıi minıséget megalapozó feltétel fennállása megállapítható.
Dr. Tóth Zsófia elmondta továbbá, hogy amennyiben a DA-RIÜ Khe. klasszikus
ajánlatkérınek minısül, a Kbt. szabályai értelmében a törvény hatálya alá kerülésérıl
bejelentést kell tennie a Közbeszerzések Tanácsának nyilvántartásba vétel céljából,
továbbá éves tervezett beszerzéseirıl közbeszerzési tervet kell készítenie. A közbeszerzési
tervben fel kell tüntetnie az adott költségvetési évben felmerülı, közbeszerzési értékhatározat
elérı, és kivételnek nem minısülı beszerzéseit.
Dr. Tóth Zsófia elmondta, hogy a munkacsoport külön kérdésként foglalkozott a DA_RIÜ07
projekt munkatervében betervezett részfeladatok mint beszerzendı szolgáltatások típusainak
és értékének meghatározásával. Dr. Tóth Zsófia ismertetette a közbeszerzés becsült
értékének meghatározására, valamint az egybeszámításra vonatkozó törvényi szabályokat,
amelynek értelmében a közbeszerzés becsült értékének meghatározása során az egyes
beszerzések egybeszámított értékét kell figyelembe venni, és ha az egybeszámítással
megállapított becsült érték a közbeszerzési értékhatárokat meghaladja, akkor a Kbt. szabályai
szerint megfelelı közbeszerzési eljárást le kell folytatni. Dr. Tóth Zsófia tájékoztatást adott
továbbá a Kbt. azon szabályáról, amely kimondja, hogy tilos a közbeszerzés becsült értékének
meghatározása során a törvényben lefektetett becslési módszereket a törvény megkerülésének
céljával alkalmazni, vagy ilyen célból az egybeszámítandó beszerzéseket az egybeszámításra
vonatkozó szabályba ütközı módon részekre bontani. Dr. Tóth Zsófia elmondta, hogy a Kbt.
szerint az egybeszámítási kötelezettség fennállásának három együttes törvényi feltétele
van, amelyek szerint azoknak a beszerzéseknek az értékét kell egybeszámítani, amelyek
beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor, és amelyek
beszerzésére egy ajánlattevıvel (vállalkozóval) lehetne szerzıdést kötni, továbbá amelyek
rendeltetése azonos vagy hasonló, illetıleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.
Dr. Tóth Zsófia elmondta, hogy a törvény értelmezése szerint az elsı két feltétel objektív, és
a két vagylagos fordulattal meghatározott harmadik feltétel szubjektív. Ez utóbbi feltétel
vizsgálata során az adott beszerzések rendeltetésének azonos vagy hasonló jellegét, illetve
a beszerzések felhasználásának egymással közvetlenül összefüggı voltát az ajánlatkérınek
mindig esetenként és szakmai szempontból kell megállapítani. Dr. Tóth Zsófia elmondta,
hogy a munkacsoport legjobb szakmai tudása szerint, és eddigi közbeszerzési ismeretei
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felhasználásával megvizsgálta a DA_RIÜ07 projekt keretében betervezett szolgáltatások
rendeltetésének azonos vagy hasonló jellegét, illetve felhasználásuknak közvetlenül
összefüggı voltát. A munkacsoport véleménye szerint a munkaterv szerinti szolgáltatások
egyes részei szakmailag és felhasználásukat tekintve egyértelmően elhatárolhatók egymástól;
azonban – figyelembe véve a DA_RIÜ07 projekt munkatervébe betervezett szakmai feladatok
egymásra épülı struktúráját és az egyes szolgáltatások jellegét – több olyan szolgáltatás
esetében kerülhet sor az egybeszámítási szabály alkalmazására, amelyek együttes értéke a
közbeszerzési értékhatárokat meghaladhatja.
Ezt követıen Dr. Tóth Zsófia ismertetette a Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályait, amelyek értelmében az ajánlatkérı nevében a közbeszerzési eljárás elıkészítése és
lefolytatása során nem járhat el az érdekelt gazdálkodó szervezet, illetve az a személy vagy
szervezet, aki, vagy amely az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, annak vezetı tisztségviselıje vagy
felügyelıbizottsági tagja, abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy az elıbbiek
hozzátartozója. Dr. Tóth Zsófia ismertetette, hogy a törvény értelmében érdekelt
gazdálkodó szervezetnek a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet
végzı gazdálkodó szervezet minısül. Ismertetette továbbá, hogy a törvény szerint a következı
szervezetek csak akkor járhatnak el a közbeszerzési eljárás elıkészítése és lefolytatása során,
ha az érdekelt gazdálkodó szervezet távolmaradási nyilatkozatot tesz, azaz vállalja, hogy a
közbeszerzési eljárás során ajánlattevıként nem indul:
- érdekelt gazdálkodó szervezet;
- eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az elıbbiekben felsorolt
kapcsolatban álló érdekelt gazdálkodó szervezet;
- az a személy, amely tulajdonosi jogokat gyakorol az érdekelt gazdálkodó szervezetben
és ennek hozzátartozója; valamint
- ha az ajánlatkérı vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja és ezek
hozzátartozója, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet az ajánlatkérı tulajdonában áll.
Dr. Tóth Zsófia elmondta, hogy a DA-RIÜ Khe. tagjai közül több szervezet érdekelt
gazdálkodó szervezetnek minısülhet, így ha a DA-RIÜ Khe. szolgáltatásainak beszerzéséhez
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezen tagok közbeszerzési eljárásban való részvétele a
DA-RIÜ Khe. mint ajánlatkérı részérıl csak távolmaradási nyilatkozat megtétele esetén
kerülhet sor.
Dr. Tóth Zsófia felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás során
biztosítani kell a Kbt-ben rögzített alapelvek érvényesülését, azaz a verseny tisztaságát, a
nyilvánosságot, esélyegyenlıséget és az egyenlı bánásmódot, továbbá tájékoztatást adott
arról, hogy a Közbeszerzések Tanácsa jogi osztályának munkatársa azt a szakmai véleményt
erısítette meg, hogy a DA-RIÜ Khe. tagjainak egy esetleges közbeszerzési eljárásban
ajánlattevıként/pályázóként történı részvétele alapelvi szinten sértheti a közbeszerzési
törvényt.
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Dr. Molnár István kiegészítésként elmondta, hogy a közbeszerzési szabályok betartását és
alkalmazását a törvény, a pályázati hatóságok és maga a támogatási szerzıdés is az egyes
szervezetek felelısségi körébe helyezi, és egyedi ügyben sem a pályázati hatóság, sem a
Közbeszerzések Tanácsa nem ad iránymutatást a szervezetek számára. Emellett a törvény
lehetıvé teszi az egyes szervezetek számára, hogy a rájuk irányadó elızetes közbeszerzési
vizsgálat elvégzéséhez, illetve az egyes közbeszerzési eljárások lefolytatásához, továbbá a
közbeszerzési kötelezettségek teljesítéséhez a törvény értelmében hivatalos közbeszerzési
tanácsadó igénybevételére van lehetıség.
Ezt követıen a jelenlévı tagok kötetlen beszélgetés formájában értékelték az elhangzottakat.
Ennek során többen megerısítették, hogy a tagok készek arra az Egyesület szakmai
tevékenységében részt vállaljanak, ezáltal a regionális innovációs ügynökségi feladatok és
célok megvalósítását elısegítsék. Ezt követıen a tagok arról folytatták beszélgetésüket, hogy
abban az esetben, ha közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, különös gonddal kell
meghatározni azokat a teljesítési kritériumokat, amelyek a DARIÜ07 projekt munkatervében
foglalt feladatok minıségi ellátását biztosítják. Ezzel kapcsolatosan felmerült, hogy a
munkaszervezet humánerıforrásának fejlesztésével lehetıség nyílhat a betervezett feladatok
egy részének belsı feladatként történı meghatározására. Dr. Molnár István tájékoztatást
adott arról, hogy ez azonban a munkaterv és a támogatási szerzıdés módosítását igényli. Dr.
Kiss István kérdésére Molnár János gazdasági-mőszaki fıigazgató a Kecskeméti Fıiskola
tag meghatalmazott képviselıje elmondta, hogy a közbeszerzési kérdések vizsgálata alapos
elıkészítı munkát igényel, amelyhez hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele is
indokolt, amellyel a jelenlévı tagok egyetértettek. Ezzel kapcsolatosan Dr. Molnár István
jelezte, hogy a munkaszervezet munkatársai elkészítették a közbeszerzési terv és
közbeszerzési szabályzat tervezetét, amelyet – a helyszíni kiosztáson túl – email útján
haladéktalanul továbbítanak a tagok részére.
Dr. Kiss István javaslatára a jelenlévı tagok kézfeltartással szavaztak a közbeszerzési
szakértı megbízásának kérdésében:
15/2008. (VIII.28.) Kgy. sz. határozat
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlése 100%-os
szavazati arányban úgy határozott, hogy az Egyesületre vonatkozó közbeszerzési kérdések
tisztázása érdekében kerüljön sor hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására. A
jelenlévı tagok felhatalmazzák az Igazgatót, hogy három hivatalos közbeszerzési
tanácsadótól kérjen árajánlatot az Egyesülettel kapcsolatos közbeszerzési szakvélemény
elkészítésére, valamint a késıbbiek során esetlegesen szükségessé váló közbeszerzési
eljárások lefolytatására.

Dr. Mogyorósi Péter a Laser Consult Kft. tag képviselıje egyéb hivatalos elfoglaltságára
tekintettel 11:30-kor elhagyta a Közgyőlési ülést.
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Ezt követıen Dr. Kiss István tájékoztatta a közgyőlést az utalványozási rend felülvizsgálatára
irányuló kezdeményezésének indokolására. Ennek keretében elmondta, hogy az
utalványozásra jogosult elnökségi tagok, valamint a munkaszervezet tényleges tartózkodási
helye közötti földrajzi távolság miatt nehézkes a kifizetendı számlák alapját képezı
szerzıdések és teljesítési igazolások utalás elıtti ellenırzése. Ennek feloldására Dr. Kiss
István javasolta, hogy a Pénzkezelési Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit a Közgyőlés
vizsgálja felül, és határozza meg azt a minimális szerzıdéses ellenérték mértéket, amely felett
az utalás alapját képezı szerzıdés elızetes szignálására van lehetıség.
Több tag jelezte, hogy szeretné megismerni a DARIÜ07 projektben vállalt feladatokra
vonatkozó munkaanyagok, valamint az Egyesület által eddig kifizetett költségekrıl vezetett
nyilvántartás tartalmát. Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy minden dokumentum a
munkaszervezet székhelyén megtalálható, valamint eddig is és ezután is bármely tagnak volt
és van lehetısége az Egyesülettel, valamint a DARIÜ07 projekttel kapcsolatos iratokba és
dokumentumokba betekinteni. Dr. Molnár István egyúttal megerısítette, hogy a kért
dokumentumokat a tagok részére haladéktalanul továbbítja.
Ezt követıen, mivel több hozzászólás nem volt Dr. Kiss István levezetı elnök a Közgyőlés
ülését 12:20 órakor berekesztette, és megköszönte a részvételt.
Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a Közgyőlés mai napon tartott ülésérıl felvett
jegyzıkönyv az ülést levezetı Elnök, a hitelesítınek megválasztott két tag, valamint a
jegyzıkönyvvezetı aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat a Közgyőlési
Határozatok Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli
a határozatoknak az Egyesület székhelyén történı egyidejő kifüggesztése mellett.
Szeged, 2008. augusztus 29.

……………………………………
Dr. Kiss István
levezetı elnök

…………………………………...
Gyenizse Pál
hitelesítı tag

…………………………………...
Molnár János
hitelesítı tag

…………………………………..
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Fölk Renáta
jegyzıkönyvvezetı
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